ปฏิทินกิจกรรมคณะประมง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปีการศึกษา 2560
วัน เดือน ปี
1 พฤษภาคม-22 มิถุนายน 2560

กิจกรรม
สมัครออนไลน์ เข้าหอพักนิสิต (หอใน)

1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

สมัครเข้าหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45 (รูปแบบ
ใหม่)
- นิสิตติดต่อสมัครโดยตรง

23 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดคูม่ ือนิสิตใหม่ KU77 ทางเว็บไซต์
(ทุกโครงการ/โควตา/ประเภท การรับเข้า)

23 มิถุนายน 2560

สอบสัมภาษณ์ Admissions กลาง

ซื้อชุดเครือ่ งแบบนิสิต
เปิดให้เข้าชมหอพักนิสิต (หอใน) (Open House
Dormitory)
1-10 กรกฎาคม 2560

1-10 กรกฎาคม 2560

14 กรกฎาคม 2560

19 กรกฎาคม 2560
เวลา 07.00-16.00 น.
(ลงทะเบียน 07.00-08.00 น.)
20 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.00–12.00 น.

1. บันทึกข้อมูลประวัตินิสติ ผ่านระบบออนไลน์
2. ขอเปิดบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri
Account)
1. พิมพ์ใบชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (KU9)
(เฉพาะนิสิตที่ยังไม่ได้ชาระ)
2. ชาระเงินผ่านธนาคาร
ส่งเอกสารมอบตัวนิสิตใหม่และถ่ายรูปบัตร
ประจาตัวนิสิตใหม่
(เตรียมเอกสารและยืน่ ตามวันเวลาของแต่ละคณะ
ตามที่ชแี้ จงในคูม่ ือนิสิตใหม่ ทางเว็บไซต์ในวันที่ 23
มิ.ย. 2560)
- แต่งกายชุดนิสิตตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้าร่วมงาน โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
(นิสิตทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม)*

สถานที่ / เว็บไซต์
http://www.ss.sa.ku.ac.th
(เมนูสมัครหอพัก (หอใน) online)
อาคารหอพักสุพรรณิการ์
http://ss.sa.ku.ac.th
(ตรงข้ามเซเว่นฯ
ซอยพหลโยธิน 45)
www.ku.ac.th หรือ
www.admission.ku.ac.th
(นิสิตไม่ต้องเดินทางมารับที่
มหาวิทยาลัย)
ห้องประชุมกาญจนภาชน์ลิ่วมโน
มนต์ ชัน้ 2 อาคารบุญอินทรัมพรรย์
คณะประมง มก. บางเขน
โถงชั้น 1 อาคารบุญอินทรัมพรรย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานหอพัก กองกิจการนิสิต
โทร. 02 118 0150-9 ต่อ (61) 8510-8517
งานหอพักซอยพหลโยธิน 45
กองกิจการนิสิต
โทร. 02 942 7200 /02 942 7790 /
02 942 7797
ฝ่ายรับเข้าศึกษาสานักทะเบียนและประมวลผล
โทร. 02 118 0100 ต่อ (61) 8046-8051

ห้องบรรยายและจัดกิจกรรมชั้น 1
กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก
(เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)
1.www.student.ku.ac.th/newre
gis
2.https://accounts.ku.ac.th
www.regis.ku.ac.th

งานหอพัก กองกิจการนิสิต
โทร. 02 118 0150-9 ต่อ (61) 8510-8517

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
(นิสิตต้องมาดาเนินการด้วยตนเอง
ที่มหาวิทยาลัย)
รายละเอียดการแต่งกาย
http://dsd.sa.ku.ac.th

งานบริการการศึกษา คณะประมง
โทร. 02 942 8894
สโมสรนิสิตคณะประมง โทร. 099 106 5932

ฝ่ายรับเข้าศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล
โทร. 02 118 0100 ต่อ (61) 8046-8051
ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ
สานักทะเบียนและประมวลผล
โทร. 02 118 0100 ต่อ (61) 8036-8043
ฝ่ายรับเข้าศึกษา
สานักทะเบียนและประมวลผล
โทร. 091 774 3778 / 091 774 3787

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
นาบัตรประจาตัวนิสิตใช้ลงทะเบียน

งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสติ
กองกิจการนิสิต โทร. 02 118 0174

วันคณาจารย์คณะประมงพบผู้ปกครอง

ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารบุญอินทรัม
พรรย์ คณะประมง มก. บางเขน

20 กรกฎาคม 2560
เวลา 13.00–16.00 น.

เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะประมง ปี
การศึกษา 2560
(นิสิตทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม)*

ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารบุญอินทรัม
พรรย์ คณะประมง มก. บางเขน

17-18, 21 เวลา 09.00-12.00 น.
24-26 เวลา 13.00 – 16.00 น.
กรกฎาคม 2560

โครงการปรับพื้นฐานทางด้านวิชาเคมีให้แก่นิสิต
ใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2560

ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารบุญอินทรัม
พรรย์ คณะประมง มก. บางเขน

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
คณะประมง
โทร. 02 942 8894
www.fish.ku.ac.th
facebook : Acafisheries KasetsartUniversity
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
คณะประมง
โทร. 02 942 8894
www.fish.ku.ac.th
facebook : Acafisheries KasetsartUniversity
งานบริการการศึกษา คณะประมง
โทร. 02 942 8894

วัน เดือน ปี
27-28 กรกฎาคม 2560

กิจกรรม
เข้าร่วม โครงการรักแรกยิ้ม ปีการศึกษา 2560

สถานที่ / เว็บไซต์
อาคารบุญอินทรัมพรรย์
คณะประมง

27-28 กรกฎาคม 2560

- นิสิตภาคปกติ ยืนยันการลงทะเบียนเรียนผ่าน
ระบบสารสนเทศนิสิต
เข้าร่วม โครงการสอนน้องร้องเพลงคณะประมง
ปีการศึกษา 2560

www.regis.ku.ac.th

วันเปิดหอพักนิสิต (หอใน) ภาคต้น ปีการศึกษา
2560
กิจกรรม “สู่อ้อมกอดนนทรี (KU first date
2017)” จัดโดยองค์การบริหาร องค์การนิสติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
-โดยแบ่งกลุม่ กิจกรรมต้อนรับและแสดงความยินดี
กับนิสิตใหม่ จากรุ่นพี่
-สโมสรนิสิต คณะ ชมรมนิสติ พีเ่ ลี้ยงอาสาสมัคร
และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
(นิสิตเข้าร่วมตามความสมัครใจและได้ชั่วโมง
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย)
วันเปิดภาคเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

http://ss.sa.ku.ac.th

30 กรกฎาคม 2560

28 กรกฎาคม 2560
(เปิดเวลา 09.00 น.)
29 กรกฎาคม 2560

31 กรกฎาคม 2560

อาคารบุญอินทรัมพรรย์
คณะประมง มก. บางเขน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมทาง
www.facebook.com/kusab.bk

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สโมสรนิสิตคณะประมง
Facebook : สโมสรนิสิตคณะประมง
โทร 099 106 5932, 080 755 4192
ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ
สโมสรนิสิตคณะประมง
Facebook : สโมสรนิสิตคณะประมง
โทร 099 106 5932, 080 755 4192
งานหอพัก กองกิจการนิสิต
โทร. 02 118 0150-9 ต่อ (61) 8510-8517
องค์การบริหาร องค์การนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
โทร. 02 942 8200-11 ต่อ 1266

